
MARK D O N S Z K O J : 

„OROSZORSZÁG TÉKOZLÓ FIA" 
Mark Donszkoj, a Gorkij filmtrilóffia, Az anya, a Foma Gor-

gyejev neves rendezője az APN tudósítójának nyilatkozik következő 
filmjéről. 

Üj filmem Fjodor Saljapinról szól. 
Tíz esztendeje készülök forgatásá-
ra, de még nem szántam rá magam 
a konkrét munkára. Sokáig bénítóan 
hatott rám Saljapin ellentmondásos 
jelleme, a hazáját szíve legmélyéből 
szerető és mégis idegenben élő mű-
vész tragikus sorsa, de más rendezők 
meg nem valósított elképzelései is 
zavartak. Végül is Gorkij szavai erő-
sítettek meg elképzelésemben „Fjo-
dor Ivanovics Saljapin most és a jö-
vőben is ugyanaz marad; vakítóan 
fénylő és örömittas kiáltás a világba: 
íme ez Orosz-hon, íme, ilyen az 
orosz nép, utat, szabadságot neki!.. ." 

Saljapinról, az énekesről sok for-
gatókönyvet írtak már. Alekszander 
Galics dramaturggal közösen írt, két-
részes filmünkben elsősorban az em-
berről akarunk beszélni. Nagy szí-
nész volt, igazi művész, egész életé-
ben azokkal hadakozott, akik a mű-

vészetben saját megtollasodásuk le-
hetőségét látták. Mesélni akarunk 
tehetsége forrásáról, hogyan emel-
kedtek ki a nép sűrűjéből olyan 
igazi géniuszok, mint Gorkij, Salja-
pin és mások. 

A téma lehetővé teszi, hogy Gor-
kijról szóló filmjeim — Gyermekkor, 
Emberek között, Egyetemi éveim — 
stílusbeli és műfaji sajátosságait to-
vábbfejlesszem. Saljapin, akárcsak 
Gorkij, a legalacsonyabb népréte-
gekből emelkedett ki. Végigjárta a 
nyomor és az éhség iskoláit, gyer-
mekkorában megismerte a szegé-
nyek életét, az ínséget, a verekedé-
seket, az átkozódást, a nincstelenek 
kigúnyolását. Bármennyire is nyo-
masztó volt a művész gyermekkora, 
örökre megőrizte emlékét — a vég-
telen Volga menti térségeket a hajó-
vontatókkal, akik esőben és forró-
ságban húzták a nehéz uszályokat; 



megismerte az ünnepi mulatságokat, 
amelyek gyakran verekedéssé fajul-
tak; hallgatta anyja dalait, s mindez 
tehetségét, képzelőerejét gyarapítot-
ta. 

Filmünk cselekményének színhe-
lye, szinte az egész világ. Az alap-
vető események persze Oroszország 
széles társadalmi háttere előtt zajla-
nak majd, a XIX. század végétől 
szinte egészen napjainkig. 

Természetes, hogy a film egyik fő 
alakja Maxim Gorkij lesz, Saljapin 
igaz barátja. Különleges figyelmet 
fordítunk az orosz kultúra kimagas-
ló képviselőire, akik segítségével fej-
lődött, erősödött az énekes nagy te-
hetsége. Ilyen volt Rahmanyinov, és 
Rimszkij-Korszakov, Repin, Koro-
vin, Glazunov, Szeröv és Vrubelj, 
Mamontov és Sztanyiszlavszkij, 
francia és olasz művészek, akik szá-
mára Saljapin tárta fel az orosz lé-
lek dalban és zenében kifejeződő 
gazdagságát. 

Bemutatjuk Saljapint a Volga vi-
dékén és Pétervárott, Moszkvában 
és Oroszország kies tájain, Ameri-
kában, Olaszországban és Francia-
országban, bemutatjuk a színpadon 
és a kulisszák mögött hangverseny-
fellépésein és legjobb klasszikus sze-
repeiben, a Borisz Godunov-ban és a 
Vízitündérben. A nézők láthatják 
majd Saljapin első fellépését a Mi-

Vcra Mareckaja — IJonszkoj Az 

lanoi Scalában, ahol harminc évvel 
a premieren történt bukás után, 
visszahozta az életbe Arrigo Boito 
zeneszerző Mephistoteles című ope-
ráját, a szerep hozta el számára a 
világsikert. 

Jóllehet, Saljapin életének számos 
epizódját feldolgozzuk, nem életraj-
zi, vagy történelmi filmet készítünk. 
A művésszéérés folyamata, a mű-
vész-egyéniség formálódása az idő 
és a társadalmi erők összecsapásai-
nak hatására, a tehetség elemzése —, 
ez érdekel engem elsősorban. 

Saljapint tehetségének ereje segí-
tette a világsikerhez. Személyisége 
az orosz nemzeti kultúra egyik csú-
csa, a világ zenetörténetének egyik 
legszínesebb egyénisége. Féktelen 
szenvedély töltötte meg művészetét, 
s nemcsak diadalai, hanem tévelygé-
sei és hibái is szertelenek voltak. A 
magány tragikus időszakáról, idegen 
földön bekövetkezett haláláról 
ugyancsak szó lesz filmünkben. Mé-
gis meg akarjuk mutatni: gondola-
tában és szívében Saljapin mindig 
szülőföldjével tartott, tudta, hogy 
nálunk humánusak az emberek, 
megbocsátanak a tékozló fiúnak, aki 
— Gorkij kifejezésével élve — „va-
kítóan fénylő és örömittas kiáltás 
volt a világba". Az emberek emlé-
kezetében a saljapini hang csodája 
marad meg. tehetsége jelentéke-

lya című rímjének főszerepében Vera Mareckaja — Donszkoj Az anya című fimjének főszerepében 



Georglj Jepifancev és Marina Strizsenova — Donszkoj roma Gyorgyejev című filmjében 

nyebb tévelygéseinél. „Saljapin 
szimbolikus személyiség — írta 
Gorkij — a demokratikus Oroszor-
szág bámulatosan tömör megjelení-
tése, aki egész népünk minden jó tu-
lajdonságát és tehetségét magába ol-
vasztotta. Az ilyen emberek, mint 
6, arra teremtődtek, hogy emlékez-
tessenek bennünket, lám milyen 
erős, szép és tehetséges az orosz nép. 
Szeretni kell Oroszországot, amely 
nagy erőkben és elbűvölő szépsé-
gekben gazdag." 

Ki játssza majd Saljapint, ezt a 
nehéz, drámai szerepet? Most keres-

sük a megfelelő színészt a figurához. 
Asszisztenseink az ország színházait 
járják, van is már néhány tucat je-
löltünk. Egyet azonban máris teljes 
bizonyossággal megmondhatok: Sal-
japin alakítója nem kell, hogy éne-
kes legyen! Rendelkezésünkre állnak 
Saljapin szebbnél-szebb hangfelvé-
telei. 

Filmünket a Volga menti váro-
sokban, Tbilisziben, Közép-Ázsiában 
és egy sor külföldi országban forgat-
juk majd. Hosszú, bonyolult és ér-
dekfeszítő munka áll még előttünk. 

Marina Strizsenova — a Foma Gorgyejev egyik jelenetében 


